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บทนํา
สตรอเบอรี่ จัดเปนไมผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก
สามารถพบไดแทบทุกประเทศตัง้ แตแถบขัว้ โลกลงมาถึงพืน้ ทีใ่ นเขตรอน ซึง่ มีความแตกตางกัน
ทั้งสภาพภูมิอากาศและชนิดดินที่ใชปลูก บางพันธุจ ะพบวาสามารถปลูก ในทางเหนือของโลก
เชน รัฐ Alaska ไดดีเทากับปลูกในทางใตลงมาเชนแถบ Equator
สตรอเบอรี่ เปนผลไมที่มีรสชาติอรอยและเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปมาหลายรอยปมา
แลว ในชวงสิบปทผ่ี า นมานีพ้ บวาผลผลิต ที่ใชสําหรับบริโภคเปนผลสด และใชในเชิงอุตสาห
กรรมแปรรูปไดเพิม่ ปริมาณมากขึน้ อยางรวดเร็วตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทัง้ นี้ เปนสาเหตุมา
จากการผสมพันธุใ หมทใ่ี หผลผลิตยาวนานขึน้
การนําระบบปลูกแบบดูแลอยางใกลชดิ มาใช
ตลอดจนการเลือกพืน้ ทีป่ ลูก ทีม่ คี วามเหมาะสมมากกวาแตกอ น ในปจจุบนั นีก้ ย็ งั มีการทดลอง
วิจัยที่จะหาวิธีการตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหการปลูก สตรอเบอรีน่ น้ั งายขึน้ โดยเนนการใหผลผลิต
สูงและสามารถทํารายไดตอบแทนเปนที่พอใจแกเกษตรกรผูปลูก
ในประเทศไทย แมวา จะมีพน้ื ทีป่ ลูกสตรอเบอรีส่ ว นใหญอยูท างภาคเหนือ เชน บาง
อําเภอในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย และในพื้นที่ บางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชน จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ เปนตน แตยงั มีแนวโนมทีส่ ามารถปลูกไดผลพอสมควร
ในพื้นที่สูงของภาคกลาง เชน แถบบนภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรี เนือ่ งมาจากความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ ขณะนีส้ ตรอเบอรีจ่ งึ ถูกพิจารณาจัดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหม
ซึ่งสามารถชวยยกฐานะความเปนอยูข องเกษตรกรผูป ลูกนับเปนพันครอบครัว ใหดีขึ้นทั้งพื้นที่
ราบและบนที่สูง นอกจากนี้ยังพบวามีศักยภาพสูงมาก สําหรับการผลิตสตรอเบอรีเ่ พือ่ จุด
ประสงคในการขยายชวงของ
การเก็บเกีย่ วหรือผลิตใหผลออกนอกฤดูกาลบนพืน้ ทีส่ งู ของ
ประเทศไทยซึง่ มีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดทัง้ ปและมีอนาคต สําหรับการสงออก
ไปจําหนายยังตางประเทศ ซึง่ สามารถผลิตไดในชวงดังกลาวอีกดวย
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ประวัติ
ทางภาคเหนือของประเทศไทยไดมกี ารปลูกสตรอเบอรีม่ านานหลายปแลว แตที่นับวา
เริม่ มีความสําคัญเปนพืชเศรษฐกิจก็ตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา ชาวอังกฤษที่มาทํางานเกีย่ ว
กับปาไมในจังหวัดเชียงใหมเปนผูน าต
ํ นสตรอเบอรีเ่ ขามาเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2477 ซึ่ง ตอ
มาสตรอเบอรีพ่ นั ธุน ถ้ี กู เรียกวา พันธุพ
 น้ื เมือง เพราะไมทราบชือ่ พันธุท แ่ี นนอน ผลของพันธุน ้ี
จะมีลักษณะนิม่ มีขนาดเล็ก สีผลออกเปนสีปนู แหง และใหผลผลิตตอพืน้ ทีต่ ่ํา
ตอมาหลังจากทีไ่ ดมกี ารแนะนําวิธกี ารปลูกสตรอเบอรีแ่ ลว ก็มีการแพรขยายการปลูก
ในฐานะเปนผลไมชนิดใหมภายในสวนของโรงเรียน และสถานีทดลองเกษตรของสวนราชการ
ตางๆ แตอยางไรก็ตามยังไมไดมี การปลูกเพือ่ การคาอยางจริงจังกอนถึงป พ.ศ. 2522 มี
เกษตรกรบางรายพยายามปลูกเปนการคาในพืน้ ทีใ่ หญ ๆ แตกไ็ มไดรบั ความ สําเร็จเทาที่ควร
ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดทรงกอตัง้ โครง
การหลวงซึ่งปจจุบันใชชื่อวา มูลนิธโิ ครงการหลวง โดยมี หมอมเจาภีศเดช รัชนี เปนประธาน
มูลนิธฯิ ซึง่ มีวัตถุประสงคในการอนุรกั ษตน นําลํ
้ าธารของพืน้ ทีท่ าง ภาคเหนือของประเทศ หยุด
ยั้งการปลูกฝงของชาวไทยภูเขา
โดยหาพืชอื่นทดแทนใหปลูกและชวยยกระดับการครองชีพ
ตลอดจนความ เปนอยูข องชาวไทยภูเขาใหดขี น้ึ ดังนัน้ โครงการวิจยั สตรอเบอรีจ่ งึ เปนอีกโครง
การหนึง่ โดยเริม่ ดําเนินการในระหวางป พ.ศ. 2517- 2522 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูรับผิดชอบโครงการและไดรับทุนวิจัยจากทางฝายงานวิจัยกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐ
อเมริกา (Agricultural Research Service ของ USDA) ระหวางการวิจยั นีไ้ ดมกี ารนําสตรอเบอรี่
พันธุต า ง ๆ เขามามากมาย เพือ่ ทดลองปลูกตามสถานีทดลองเกษตรทีม่ รี ะดับความสูงทีต่ า งกัน
รวมทั้งศึกษาเรือ่ งของโรคแมลงการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การบรรจุหีบหอ และตลอดจนทาง
ดานของการตลาด
ผลของความสําเร็จและขอมูลทีไ่ ดมาจากโครงการวิจยั สตรอเบอรีน่ ้ี ไดนําไปใชในงานสง
เสริม ใหแกชาวไทยภูเขา รวมทั้งเกษตรกร พื้นราบในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ทําใหมรี าย
ไดจากการจําหนายผลผลิตสตรอเบอรีแ่ ละตนไหลดวย ปจจุบนั สตรอเบอรีจ่ งึ ถูกจัด เปนพืช
เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ทารายได
ํ
คอ นขางดี และใหผลตอบแทนที่รวดเร็วแกเกษตรกรผูปลูกในทั้ง
สองจังหวัดนี้
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พันธุ
ตัง้ แต พ.ศ. 2512 จนถึงพ.ศ. 2541ไดมกี ารนําสตรอเบอรีพ่ นั ธุต า งๆ จากตางประเทศ
เขามาทดลองปลูกมากมาย จากป พ.ศ.2515 ปรากฎวาพันธุ Cambridge Favorite, Tioga และ
Sequoia โดยรูจกั กันในนามพันธุพ ระราชทานเบอร13,16 และ 20 ตามลําดับ ไดถูกพิจารณา
วาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในจังหวัด
เชียงใหมและเชียงรายมากกวาพันธุอ น่ื ๆ ตอมา พบวา
พันธุ Tioga สามารถปรับตัวไดดที ง้ั พืน้ ทีป่ ลูกบนภูเขา
สูงระดับ 1,200 เมตร และพืน้ ทีร่ าบของทัง้ สอง
จังหวัด เกษตรกรขณะนัน้ เกือบทัง้ หมดใชพนั ธุน ป้ี ลูก
เปนการคากันทัว่ ไป โดยไมมพี นั ธุอ น่ื มาแทนที่
พ.ศ. 2528 ไดมกี ารนําพันธุ Akio Pajaro และ Douglas จากอเมริกาทดลองปลูกในสถานีโครง
การหลวงทีด่ อยอินทนนท แตก็ไมประสบผลสําเร็จ ตอมาอีกหนึง่ ปไดมกี ารนําพันธุ Nyoho
Toyonoka และ Aiberry จากประเทศญีป่ นุ เขามาทดลองปลูก ผลปรากฎวาสองพันธุแ รกสามารถ
ปรับตัวไดดบี นพืน้ ทีส่ งู หลังจากนัน้ มาเริม่ มีผนู าพั
ํ นธุอ น่ื ๆ เขามาปลูกทดสอบมากมาย จน
กระทัง่ มีการตัง้ พันธุ Toyonoka เปนพันธุพระราชทาน 70 (ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 2540 ที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา) และพันธุ B5 เปนพันธุพ ระราช
ทาน 50 ป (ป พ.ศ. 2539 ซึง่ เปนปฉลองศิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ป) ปจจุบนั พันธุส ตรอเบอรีท่ ่ี
นับวาปลูกเปนการคาสวนใหญของประเทศไดแก พันธุพระราชทาน 16, 20, 50 และ 70 นอก
จากนีย้ งั มีพนั ธุ Nyoho, Dover และ Selva บาง ในบางพืน้ ที่
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงขณะนีท้ างศูนยคน ควาและพัฒนาระบบเกษตรในเขตทีส่ งู
และสถานีวิจัยดอยปุยของสํานักงานโครงการ จัดตัง้ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบเกษตรใน
เขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็กาลั
ํ งดําเนินการวิจยั ศึกษาหาขอมูลของสตรอเบอรีเ่ พิม่
เติมมา โดยตลอดรวมทัง้ เทคนิควิธกี ารปลูกและการดูแลแบบสมัยใหมเหมือนในตางประเทศ
ที่ผลิตเปนอุตสาหกรรม การคา โดยจะนําผลงานทีไ่ ดเหลานีท้ าการส
ํ
งเสริมเผยแพรหรือจัดฝก
อบรมใหเกษตรกรผูปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ตอไป

พืน้ ทีก่ ารผลิต
พื้นที่การปลูกสตรอเบอรีข่ องประเทศไทยไดเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ตัง้ แตป พ.ศ. 2535
เปนตนมา เนือ่ งมาจากการขยายตัวของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะใน
ดานการนํามาแปรรูปพื้นที่การผลิตสวนใหญจะอยูในทองที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย เพราะ
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มีอากาศเย็นทีส่ ตรอเบอรี่ สามารถใหผลผลิตไดในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมรวม
พื้นที่การผลิตทั้งประเทศประมาณ 2,600-3,000 ไรตอ ป
1. เชียงใหม สามารถแบงพืน้ ทีป่ ลูกออกมาตามอําเภอตาง ๆ ไดดงั นี้ คือ ฝาง แมรมิ
สะเมิง จอมทอง (บนดอยอินทนนท) และพื้นที่รอบๆ ตัวเมือง ผลผลิตสวนใหญของพืน้ ทีป่ ลูก
ในอําเภอแมรมิ ดอยอินทนนทและพืน้ ทีร่ อบๆ เมืองเชียงใหมจะทําการจําหนาย เปนผลรับ
ประทานสดแกนักทองเที่ยว และขนสงเขาตลาดทีก่ รุงเทพมหานครเปนหลัก สวนผลผลิตที่
อําเภอสะเมิงและฝางจะสงจําหนาย ใหแกโรงงานใกลเคียงเพื่อทําการแปรรูป ปจจุบนั ในป พ.ศ.
2539-41 พืน้ ทีป่ ลูกสตรอเบอรีใ่ นอําเภอสะเมิงมีประมาณ 2,000-2,500 ไร ในขณะที่
อําเภอฝางมีประมาณ 200 ไร
2. เชียงราย พื้นทีห่ ลักในการผลิตสตรอเบอรีอ่ ยูท อ่ี ําเภอแมสาย และอาจมีกระจาย
บางอยูทั่วไป ๆ บริเวณใกลเคียง ผลผลิต สวนใหญประมาณ 60% จะสงเขากรุงเทพมหานคร
เพื่อจําหนายเปนผลรับประทานสด นอกนัน้ จะทําการสงเขาโรงงานเพือ่ แปรรูป ประมาณ 20%
และเกษตรกรจะจําหนายเองใหกับนักทองเที่ยวอีก 20% เนือ่ งจากมีโรคระบาดและตนตายมาก
หลังปลูกจึงทําให พืน้ ทีป่ ลูกในป พ.ศ. 2535 ประมาณ 800 ไร ลดลงเหลือ 350 ไร ใน พ.ศ.
2537 และ 250 ไรใน พ.ศ. 2540 นอกจากนี้เกษตรกร บางรายไดขายทีด่ นิ หรือเปลีย่ นไปใช
ในวัตถุประสงคอน่ื จึงทําใหพน้ื ทีป่ ลูกลดลงดวย ปจจุบนั เกษตรกรในอําเภอแมสายสามารถผลิต
สตรอเบอรี่ไดเพียง 60% ของความตองการของตลาดเทานัน้
3. สตรอเบอรีย่ งั ถูกปลูกกันโดยทั่วไปบนทีส่ งู ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เชน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทางตะวันตก
เชน เทือกเขาในอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ซึง่ คาดวาอาจจะ
เปนแหลงผลิตทีส่ าคั
ํ ญตอไปในอนาคตสําหรับการปลูกสตรอเบอรีข่ องประเทศไทย

การตลาดและเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการสงออกผลสตรอเบอรี่ ในเชิงอุตสาหกรรมไปยังตางประเทศตัง้ แตป
พ.ศ. 2531 และสามารถทํารายไดหลายรอย ลานบาทตอป ประเทศหลักที่สงไปจําหนายไดแก
ญี่ปุน อยางไรก็ดปี ริมาณการสงออกในระยะสองสามปทผ่ี า นมาลดลงเนือ่ งมาจากมี ประเทศคู
แขงคือ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี การที่ไมไดมีพัฒนาทางดานการปลูกแบบสมัยใหมเพื่อใหผล
ผลิตมากขึน้ หรือไมมี การเปลีย่ นเปนพันธุใ หมทต่ี ลาดตองการรวมทัง้ ภายในประเทศเองก็มี
การใชบริโภคทัง้ ผลสดและแปรรูปมากขึน้ ก็นบั วาเปนหลาย ๆ สาเหตุประกอบกัน
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ในอําเภอแมสายและพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมนั้น มูลคาตนทุนของการผลิตตอไรตก
ประมาณ 25,000-30,000 บาทและรายได ตอบแทนตอไร 62,500 บาท (คิดจากคาเฉลีย่
2,500 กก. ตอไรและ 25 บาทตอ กก.) ขณะทีเ่ กษตรกรบนดอยอินทนนทใชตน ทุน การผลิต
ไรละ 30,000-35,000 บาท และมีรายไดไรละ 72,500 บาท เนือ่ งจากสามารถขายเปนผล
รับประทานสดแกนักทองเที่ยว และเก็บเกีย่ วผลผลิตไดนานกวาพืน้ ราบ ปกติแลวผลผลิตจะออก
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมในพื้นที่ปลูกบนที่สูงและระหวางเดือนธันวาคม
ถึงเมษายนในพื้นที่ปลูกบนพื้นราบ ผลผลิตทีอ่ อกกอนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีคณ
ุ
ภาพดีและ ขนาดใหญ ทําใหจาหน
ํ ายไดในราคาสูงประมาณ 70-80 บาทตอกิโลกรัมในทอง
ตลาดทั่วไป หลังจากนัน้ ขนาดผลจะเล็กลง และ จําหนายไดในราคา 20-30 บาทตอกิโลกรัม
ในชวงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม
ปจจุบันยังมีความตองการของตลาดทัง้ ภายในและตางประเทศเพือ่ ใชผลิตของสตรอเบอ
รี่ในเชิงอุตสาหกรรมเปนปริมาณมากมายตอป และกําลังมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ตามจํานวน
ประชากร ประเทศญี่ปุนเปนแหลงใหญของไทยในการนําเขาผลสตรอเบอรี่ เพื่อใช ในการแปร
รูปมากที่สุด (ทีผ่ า นมาประมาณ 1,000-3,000 ตันตอป) นอกจากนีย้ งั เคยมีการขนสงผลรับ
ประทานสดไปจําหนายยัง ประเทศฮองกง สิงคโปร และบางประเทศในแถบยุโรปบางเล็กนอย
โดยมูลนิธโิ ครงการหลวงอีกดวย

การปลูก
ดวยระบบการปลูกสตรอเบอรี่ ในปจจุบนั ของ
ประเทศ ไทย ตนไหลจะถูกบังคับใหเกิดการพัฒนา
ของตาดอกและเพือ่ ความแข็งแรงกอนปลูก โดยการ
ปลอยใหไดรับอุ ณหภู มิเย็นในเวลากลางคืนบนที่สุด
งจะทํ
าใหออกดอกได
วกวาตนไหลที
ผ่ ลินตาคมถึ
บนพืน้ งราบ
การปลูกบนพืน้ ราบ หลังจากเก็บซึ่เกี
่ยวผลผลิ
ตหมดแลวเร็ตอนปลายเดื
อนมี
ตน
เดือนเมษายน ตนไหลทั้งหมด ที่ออกมาจะถูกปลูกลงในถุงพลาสติกเล็กทีบ่ รรจุดนิ แลวขนาด
3 x 5 ซม. และปลอยใหเจริญเติบโตในแปลงจนกระทัง่ เดือนมิถนุ ายน จึงขนขึน้ ไปปลูกบนทีส่ งู
ประมาณ 1,200-1,400 เมตร เพื่อผลิตตนไหลตอไปซึง่ จะตรงกับชวงฤดูฝน (มิถนุ ายนตุลาคม) หลังจากที่ ปลอยใหตน ไหลทีเ่ จริญอยูใ นถุงพลาสติก และไดรบั ความหนาวเย็นบนทีส่ งู
จนเพียงพอแลวจะนําลงไปปลูกในแปลงทีพ่ น้ื ราบไมเกิน ตนเดือนตุลาคม เพราะถาหากปลูกชา
เกินไปจะทําใหผลผลิตออกชาตามไปดวย ตนไหลทีผ่ ลิตไดจากบนทีส่ งู นีจ้ ะสามารถตัง้ ตัวและ
ออกดอกไดเร็วกวา (ประมาณเดือนธันวาคม) ปกติเกษตรกรจะใชระยะปลูก 30 x 40 ซม.
สําหรับการปลูกแบบสองแถว และระยะปลูก 25 x 30 ซม. สําหรับการปลูกแบบสี่แถว ดังนีจ้ ะ
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ใชจานวนต
ํ
นไหลทั้งหมดประมาณ 8,000-10,000 ตนตอไร การคลุมแปลงนัน้ จะใช ฟางขาว
ใบตองเหียง หรือใบตองตึง อยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันก็ไดคลุมระหวางแถวในแปลงยกรอง
(โดยจะทําการคลุมกอนหรือ หลังจากปลูกได 1-2 สัปดาหแลวแตพื้นที)่ ดอกแรกจะบานไดใน
ราวตนเดือนพฤศจิกายน และสามารถเก็บเกีย่ วไดตง้ั แตเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคมในพืน้ ที่
ปลูกของจังหวัดเชียงใหม สวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีสภาพอากาศที่เย็นกวาจะเก็บเกี่ยวตอไปได
อีกจนถึงเดือน เมษายน
เมื่อถึงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งเปนชวงที่อุณหภูมิสูงขึ้น ตนไหลที่เจริญออกมาก็จะถูก
บังคับใหเจริญในถุงพลาสติกขนาดเล็กใสดนิ เหมือนทีก่ ลาวมาแลวขางตน และเตรียมไวใช
เปนตนแมสาหรั
ํ บการขนขึน้ ไปขยายตนไหลบนทีส่ งู ตอไปเปนวงจรเหมือนกันทุก ๆ ป
การปลูกบนทีส่ งู เมื่ออากาศรอนขึน้ ในปลายชวงของการเก็บเกีย่ วคือประมาณปลาย
เดือนพฤษภาคม ตนสตรอเบอรีจ่ ะมี การสรางไหลและตนไหลออกมา ตนไหลเหลานีจ้ ะถูกขุด
ขึ้นมาปลูกลงในถุงพลาสติกเหมือนในพืน้ ทีร่ าบราวกลางเดือนสิงหาคม (มีเกษตรกรบางรายที่
ปลอยใหตน ไหลเจริญในแปลงโดยตรงซึง่ ไมไดชาลงในถุ
ํ
งพลาสติก) และปลอยใหเจริญอยูใน
แปลง จนกระทั่ง ปลายเดือนกันยายนเพือ่ ใหแนใจวาตนไหลเหลานีไ้ ดรบั ความหนาวเย็นจน
เพียงพอตอการเกิดตาดอกสําหรับเปนตนทีใ่ ชปลูกในคราว ตอไป กอนปลูกนัน้ เกษตกรบนทีส่ งู
ซึ่งสวนมากเปนชาวไทยภูเขาจะทําการยกแปลงปลูก และคลุมแปลงดวยใบตองเหียงหรือใบตอง
ตึง ตอจากนัน้ จึงเจาะรูโดยใชกระปองนมทีท่ าการเป
ํ
ดปากออกแลวกดลงไปบนวัสดุคลุมแปลง
ใหเปนรูชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อให ไดรบั ผลผลิตสูงทีส่ ดุ คือกอนปลายเดือนกันยายนเปน
อยางชาปกติจะปลูกเปนแบบแถวเดี่ยว หรือแถวคูโดยใชระยะปลูก 25 x 30 ซม. บางพื้นที่จะ
ทําการปลูกเปนแบบขัน้ บันไดจึงทําใหแถวแคบกวาการปลูกในพื้นราบ ผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ไดระหวางตนเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยในระหวางกลางเดือนธันวาคมถึงกลาง
เดือนมกราคม ตนสตรอเบอรีอ่ าจจะชะงักการเจริญเติบโต เล็กนอยและไมใหผลผลิตเนือ่ งจาก
สภาพอากาศทีห่ นาวเย็นเกินไปในเวลากลางคืน (ตํากว
่ า 10 ํC) เปนเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง
การปลูกทัง้ ในพืน้ ทีร่ าบและบนทีส่ งู จะใหนาโดยปล
้ํ
อยใหไหลผานไปตามรองของแปลง
ปลูก (Furrow irrigation) แหลงนํ้าทีไ่ ดอาจมา จากบอ สระ หรือคลองเล็ก ๆ ซึง่ ไมจดั วาเปนนํา้
ที่สะอาดและอาจมีเชือ้ โรคตางๆ สะสมอยูใ นนํานั
้ น้ อยางไรก็ดมี บี างพืน้ ทีม่ กี ารใหนา้ํ แบบสปริง
เกอร (Sprinkle system) โดยใชนํ้าบาดาลทีส่ บู ขึน้ มาซึง่ นับวาเปนระบบทีด่ กี วาทีก่ ลาวขางตน
เพราะทําใหลดการแพรระบาด ของเชื้อโรคที่จะไหลไปยังแปลงอื่น ๆ โดยมีนาเป
้ํ นตัวพา
ปกติเกษตรกรจะทําแปลงปลูกตนสตรอเบอรีใ่ หอยูใ นแนวเหนือ-ใต ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหตน ได
รับแสงเต็มทีเ่ ปนการเพิม่ การเจริญเติบโต และสี ของผลก็จะพัฒนาไดดขี น้ึ สภาพพื้นที่ปลูก
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สตรอเบอรี่ โดยทั่วไปจะอยูใ กลตลาดหรือโรงงานแปรรูปหรือเปนพืน้ ทีเ่ ดิมทีใ่ ชตอ เนือ่ งกันมา
ทุก ๆ ป โดยมีการปลูกพืชอืน่ หมุนเวียนเปนสวนใหญ โดยทั่วไปกอนทําการปลูกสตรอเบอรีน่ น้ั
เกษตรกรไมไดทําการอบดินในแปลงปลูก ดวยสารเคมีเพือ่ ควบคุมโรคในดิน ไสเดือนฝอย หรือ
วัชพืชแตอยางใด
นอกจากนี้ยังขาดความรูค วามเขาใจในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับวิธกี าร ปลูก
สตรอเบอรีท่ ถ่ี กู ตอง ตลอดจนถึงการดูแลรักษา และการควบคุมศัตรูพืชดวย
เนื่องมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาดที่ใชผลผลิตสตรอเบอรี่ในเชิงอุตสาห
กรรมทําใหมคี วามตองการตนไหลในปจจุบนั มาก กวา 25-30 ลานตนตอป ราคาของตนไหลที่
จําหนายจะขึน้ กับปริมาณมากนอยของแตละป รวมทัง้ ขนาดของตนไหลเองอีกดวย ซึ่ง สวนใหญ
จะจําหนายกันในราคา 1-1.50 บาทตอตน

การเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตรวมทัง้ ประเทศนัน้ สวนใหญประมาณ 40% จะถูกขนสงเขาสูต ลาดกรุงเทพ
มหานครเพื่อจําหนายเปนผลสดอีก 40% จะสงเขา โรงงานเพือ่ ทําการแปรรูปสําหรับใชภายใน
และสงออกตางประเทศ จะสงเขาโรงงานเพือ่ ทําการแปรรูปสําหรับใชภายในและสงออกตาง
ประเทศ และสวนทีเ่ หลืออีกประมาณ 20% จะจําหนายเปนผลสดและแปรรูปในอุตสาหกรรม
แบบครัวเรือนใหกบั นักทองเทีย่ ว ภายในทองถิน่ นัน้ ๆ
ผลที่ใชรับประทานสดจะถูกเก็บเกี่ยวและแบงเกรดโดยเกษตรกรเองในโรงเรียนชัว่ คราว
ใกลแปลงปลูก ผลจะถูกแบงเกรดตาม การพัฒนาของสีออกเปน 3 กลุม คือ 61-80 % สําหรับ
จําหนายในทองถิน่ 41-60 % สําหรับจําหนายใหแกนักทองเที่ยวและ 21-40 % สําหรับขนสง
เขากรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากมีปญ
 หาเกีย่ วกับการขนสงจากพืน้ ทีป่ ลูกบนทีส่ งู สูต ลาดพืน้ ราบ
ทําใหเกษตรกรบางราย เก็บเกี่ยวขณะที่สีของผลพัฒนาเพียง 10-15 % ตามรานขายผลไมใน
ตลาดสดและรานจําหนายขางทางจะจําหนายโดยชั่งนําหนั
้ กเปน
กิโลกรัมแลวบรรจุลงในถุง
พลาสติก สําหรับการจําหนายเปนผลรับประทานรับประทานสดของมูลนิธโิ ครงการหลวงนัน้ ผล
จะถูกแบงเกรด ตามนําหนั
้ กและคุณภาพแลวบรรจุวางเรียงสองชัน้ ในถาดพลาสติกใส (แตเดิม
ใชถาดโฟมบรรจุชั้นเดียว) หุมดวยพลาสติกบางเพื่อไมให ผลเคลือ่ นทีใ่ นขณะเวลาขนสงและใส
รวมกันชัน้ เดียวในกลองกระดาษแข็งสําหรับใสผลไม ปกติจะบรรจุถาดละ 250-260 กรัม เพื่อ
ขาย ตามซุปเปอรมาเกตหรือรานคาทัว่ ไป
ผลสตรอเบอรี่ท่ีใชในการแปรรูปจะถูกเก็บมาจากแปลงปลูกและขนสงมาทีโ่ รงงาน (ผล
อาจจะจะถูกตัดขัว้ ออกกอนนํามาสงหรือตัดที่ โรงงาน) แบงคัดตามเกรดลางดวยนํ้าทีส่ ะอาด
หลังจากนั้นผลบางสวนจะถูกแชแข็งเลยทันที และบางสวนจะนํามาใสถงุ พลาสติกทีบ่ รรจุ อยูใ น
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ภาชนะเชน ปบแบบที่ใสนามั
ํ้ นกาด และใสนาตาลบนผลสตรอเบอรี
้ํ
ต่ ามสัดสวนทีต่ ลาดเปนผู
กําหนดมาเชน นํ้าหนักผล 14 กก. ตอนําตาลทรายขาว
้
1.2 กก. เปนตน หลังจากนั้นจะทําการ
ปดฝาและรีบนําเขาหองเย็นแบบแชแข็งเตรียมขนสงไปยังตางประเทศตอไป

ปญหา
1. พันธุ Tioga ไดถกู ปลูกมาเปนเวลานานเกือบ 30 ปแลว โดยไมไดมกี ารเปลีย่ นเปน
พันธุใหมที่ดีกวา ขณะนีเ้ กษตรกรกําลังตองการ พันธุใหมที่ตลาดตองการมาทดแทน เนือ่ งจาก
พันธุนี้มีชวงการเก็บเกี่ยวที่คอนขางสั้น ผลมีขนาดเล็กซึง่ ไมเปนทีต่ อ งการของตลาด รับ
ประทานผลสด รวมทัง้ รสชาติทค่ี อ นขางเปรีย้ วไมเปนทีน่ ยิ มของผูบ ริโภค
2. เนื่องมาจากปญหาตาง ๆ เชน ไมมกี ารคัดเลือกตนแมทม่ี คี ณ
ุ ภาพในการขยายตน
ไหล ขาดวิธจี ดั การทีด่ ที างเขตกรรมในแปลงกอน และหลังการปลูก รวมทัง้ การใชตน แมพนั ธุ
เกาขยายตนไหลอยางสืบเนือ่ งกันมาเปนเวลานานหลายสิบป โดยไมไดมกี ารใชตน แมพนั ธุ ที่
ผานการรับรองซึง่ ไดจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เจริญและปลอดโรค จึงทําใหตนไหลที่ไดออนแอ
ใหผลผลิตตํ่าในชวงของฤดูกาลปลูก ผลผลิตที่ไดก็มีคุณภาพที่ไมดีตามไปดวย ขนาดของผลเล็ก
ลงมากในชวงกลางและปลายฤดูจนไมสามารถจําหนายได ซึ่งถือวาเปน การสูญเสียอยางมาก
3. ผลที่เก็บเกีย่ วมาไมมกี ารพัฒนาของสีหรือความสุกทีเ่ ปนเกณฑมาตรฐาน(ซึ่งโดยทั่ว
ไปควรจะใหมกี ารพัฒนาของสีอยูร ะหวาง 50-70 % บนผิวผล) ในประเทศไทยเกษตรกรผู
ปลูกสตรอเบอรีจ่ ะเก็บเกีย่ วผลหลายชวงของการพัฒนาของสีโดยขึน้ อยูก บั ตลาด ปญหาที่เกิด
ขึ้นคือความไมมรี สชาติของผลทีส่ กุ ไมเต็มที่ เนือ่ งจากสตรอเบอรีจ่ ดั เปนผลไมพวก Nonclimacteric ซึ่งตองเก็บเกี่ยว ตอนผลสุกจึงจะใหรสชาติที่ดี นอกจากนีผ้ ลมีความชอกชําง
้ ายใน
ขณะขนสง ทําใหกลายเปนผลเกรดตําอย
่ างรวดเร็ว เมื่อไปถึงตลาด ในสภาพอากาศรอน การ
พิจารณาชวงเก็บเกี่ยวที่เปนมาตรฐานและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ควรนํา
มาใชในการปลูกสตรอเบอรีท่ เ่ี ปนการคาอยางจริงจัง
4. เนือ่ งมาจากการเขาทําลายของโรคทางราก และลําตนในชวงสามปทผ่ี า นมา ทําให
พื้นที่การปลูกสตรอเบอรีบ่ างแหงลดปริมาณลงไปกวาครึง่ เชน ที่อาเภอแม
ํ
สายและฝาง ปจจุบัน
ก็ยังเปนปญหาอยูโดยเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการแกไข หรือ การควบคุมปองกัน
เรื่องโรคแมลงที่เปนศัตรูตาง ๆ รวมทัง้ ยังขาดการประสานงานและความชวยเหลืออยางทันเหตุ
การณของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ เมื่อเกิดปญหาขึน้ อีกดวย

การปลูกสตรอเบอรี่ ❃ 9

5. ราคาผลผลิตตอกิโลกรัมทีค่ อ นขางตํากว
่ าที่ควรจะเปน เชน ผลผลิตสงโรงงาน
กิโลกรัมละ 8-13 บาท และผลรับประทานสดเฉลีย่ กิโลกรัมละ 20-30 บาท

งานที่ตองดําเนินการในอนาคต
การนําเขาสตรอเบอรีพ่ นั ธุใ หม ๆ จากตางประเทศที่ใหผลผลิตไดเร็ว คุณภาพดีและ
เปนพันธุท ต่ี อ งการความหนาวเย็นไมมาก (Low chilling cultivars) มาทําการทดลองปลูกอยาง
สมํ่าเสมอทุก ๆ ปเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งมีความจําเปนตอง และพันธุค าฮัวคูลา (Ka Hua
Kula) ทัง้ สองพันธุเ คยนํามาปลูกในเมืองไทยแลว
เมือ่ ป พ.ศ. 2517 ในอาฟริกาใต มีพนั ธุ
แปรงมัลเฮเบ (Frank Malherbe และ Fan Retief)
ในออสเตรเลีย ไดทดลองปลูกฝรัง่ สายพันธุจ าก
ฮาวายไวหลายเบอรแต clone ทีไ่ ดแนะนําไว คือ
clone
ฟอรเนีและพั
ย นธุป าติลโล (Patillo)
มีฝรัง่ สํหมายเลข
าหรับคัน้ นํGA
า้ 211-56T7,
พันธุ คือ บลิในแคลิ
ทซ (Blitch)
คุณลักษณะของฝรัง่ บางพันธุ พันธุ Beaumont ผลนําหนั
้ กประมาณ 235 กรัม มี
ความเปนกรดคอนขางตํา่ (pH) ประมาณ 3.5 เปอรเซ็นตเนือ้ สูง สีชมพูกลิ่นหอม มีคณ
ุ ภาพ
การแปรรูปเปน puree (เนือ้ ฝรัง่ บดหรือปน เปนวัตถุดบิ ในการแปรรูป) ดีเยี่ยม พันธุ Ka Hau
Kula นํ้าหนักผลประมาณ 207277 กรัม เนือ้ สีชมพู พันธุ Blitch มีผลทรงกลมมีรปู ไข นํ้าหนัก
ประมาณ 112 กรัม พันธุ Patillo มีผลทรงกลมรูปไขคลายพันธุ Blitch แตกลมกวา ทั้ง 2 พันธุ
นิยมปลูกเพือ่ ใชคน้ั นํ้า เพราะมีกรดสูงพันธุ Fan Retief รูปรางคลายสาลีย่ โุ รป คอนขางกลม
เนือ้ แนน สีชมพู รสเปรี้ยวเล็กนอย ไวตามินซีสงู ทนตอการขนสงไดดมี าก ผลไมรว งงายเมือ่ สุก
จึงนาจะใชเปนแมพันธุในการปรับปรุงพันธุสาหรั
ํ บฝรัง่ คัน้ นํา้ พันธุ Frank Malherbe เปนพันธุ
หนักกวาพันธุ Fan Retief ผลสีเหลืองหรือเหลืองแก อาจมีสแี ดงเปนจํ้า ๆ เนือ้ สีแดงเขม แนน
แกจัดจะฉํานํ
่ า้ รสหวาน คุณภาพดีมากสําหรับทั้งกินสดและแปรรูป ไวตามินซีสงู มาก เมล็ด
นอย
คุณลักษณะของพันธุฝรั่งสําหรับคัน้ นํ้า ควรมีลกั ษณะ คือ
1. ทนทานตอสภาพแวดลอม เติบโตเร็ว ใหผลผลิตไดเองโดยไมตอ งใชสารเคมีบงั คับ
2. ใหผลผลิตสูง คือ ออกดอกติดผลดก และผลใหญ
3. เนื้อผลสีแดงหรือชมพูจะดีกวาเนือ้ สีเหลือง หรือสีขาว
4. มีนาตาล
้ํ
(TSS) และกรดตาง ๆ สูง คือ เปรี้ยวจัด
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5. ควรมีไวตามินซีสงู
6. มีกลิน่ หอมแรง
(Day-neutral cultivars) ก็สมควรที่จะตองทําการศึกษาหาขอมูลในการปลูกบนพืน้ ที่
สูงเพื่อผลิตผลสตรอเบอรีส่ ดนอกฤดูดว ย สําหรับ ปญหาในดานการแปรรูปเชนพันธุท เ่ี หมาะสม
และตลาดสวนใหญตอ งการระบบการปลูก รวมทัง้ ราคาผลผลิตทีค่ อ นขางตําอยู
่ ใ นขณะนี้ ก็สม
ควรทีจ่ ะตองถูกนํามาพิจารณาแกไขโดยเรงดวน
ทายที่สดุ นีย้ งั คงมีความเปนไปไดอยางมาก สําหรับการปลูกสตรอเบอรีใ่ หเปนการคา
อยางจริงจังในประเทศไทย เกษตรกรผูปลูกทั้งหมด กําลังรอความหวังจากมหาวิทยาลัย หนวย
งานของรัฐและเอกชนเพื่อชวยพวกเขาในการแกปญหา การรวมกันขององคประกอบ ดังเชน
ภายใตสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อํานวยทางเศรษฐกิจ ตัวเกษตรกรเอง และการทํางานกันอยางเต็ม
ที่ของทีมงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัย ก็คาดไดวาจะสงผลทําใหการปลูกสตรอเบอรี่ ของ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการคาทีส่ ดใสและเกิดมีชอ่ื เสียงมากขึน้ ในอนาคต
อันใกลน้ี
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